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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8 D’AGOST DE 2017

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 8 d’agost de 2017 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família,
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i
Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr.
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:32 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta d’inici de l’expedient de contractació temporal d’una auxiliar
administrativa per al servei municipal d’aigua, dins del Pla d’Ocupació 2017/2018
de l’Ajuntament de Font-rubí.
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4. Proposta d’inici de l’expedient de contractació temporal d’un/a mestre/a per a la
llar d’infants municipal.
5. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 16/2017.
6. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre
del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 25 de juliol
de 2017, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President
la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL
D’UNA ADMINISTRATIVA PER AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA, DINS DEL PLA
D’OCUPACIÓ 2017/2018 DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la que a continuació es descriu:
“Atès que la Junta de Govern Local, en data 30 de maig de 2017, va aprovar el Pla
d’Ocupació 2017/2018 de l’Ajuntament de Font-rubí, d’acord amb la subvenció del
“Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017/2018” concedit per la
Diputació de Barcelona.
Atès que es considera una necessitat urgent i inajornable la contractació d’una
administrativa per al servei municipal d’aigua donat que, a la persona que gestiona
aquest servei actualment, se la deriva a una altra àrea.
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Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar a la secretària-interventora que emeti un informe sobre la legislació
aplicable, el procediment a seguir en relació amb la possibilitat de contractació per
procediment de màxima urgència d’aquest lloc de treball, i sobre l’existència de
consignació suficient per a procedir a la contractació.
SEGON.- Obrir un procés selectiu reduït, consistent en publicar un anunci en la pàgina
web municipal i en el tauler d’edictes, i que s’efectuï una ronda d’entrevistes amb les
persones interessades, per tal de fer una proposta de valoració del millor candidat/a
possible per ocupar aquest lloc de treball.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 1 d’agost de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUART.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL
D’UN/A MESTRE/A PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la que literalment
es transcriu:
“Atès que la Sra. L. G. S., mestra de la llar d’infants municipal “Els Pinells”, ha
comunicat, en data 1 d’agost de 2017 i NRE 944, que cessa del seu lloc de treball per
motius personals.
Atès que, seguint les recomanacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per començar el proper curs de la llar d’infants municipal Els Pinells és
necessari disposar d’un/a mestre/a especialista en educació infantil, per completar el
personal docent i funcionar el servei de conformitat amb la normativa sectorial de
l’àmbit de l’ensenyament. Per tant, és urgent procedir a la contractació pel procediment
de màxima urgència d’aquest lloc de treball que ha quedat vacant.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
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PRIMER.- Sol·licitar a la secretària-interventora que emeti un informe sobre la legislació
aplicable, el procediment a seguir en relació amb la possibilitat de contractació per
procediment de màxima urgència del lloc de treball de mestre/a especialista en
educació infantil, i sobre l’existència de consignació suficient per a procedir a la
contractació.
SEGON.- Obrir un procés selectiu reduït, consistent en publicar un anunci en la pàgina
web municipal i en el tauler d’edictes, i que s’efectuï una ronda d’entrevistes amb les
persones interessades, per tal de fer una proposta de valoració del millor candidat/a
possible per ocupar aquest lloc de treball.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 4 d’agost de 2017”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 16/2017.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la relació de factures núm. 16/2017, de data 8 d’agost de 2017, preparada pel
servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 28.520,91 euros (vint-ivuit mil cinc-cents vint euros amb noranta-un cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 4 d’agost de 2017.
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local,així com les bases
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern
Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 16/2017, de data 8 d’agost de 2017,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
28.520,91 euros (vint-i-vuit mil cinc-cents vint euros amb noranta-un cèntims).
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Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.
Sebastià Moya i Arenas,
Regidor d’Hisenda
Font-rubí, 4 d’agost de 2017”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
SISÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són
les 20:49 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

